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Numri i lëndës: 2019:159761 

Datë: 10.12.2020 

Numri i dokumentit:     01332472 

 

C.nr.245/2019 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit N. Sh. nga fshati Zoqishtë, Komuna e 

Rahovecit, të cilin e përfaqëson av. H. S. nga Prizreni, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, të cilën e përfaqëson i autorizuari B. O., sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, 

kthimin e tij në vendin dhe detyrat e punës dhe detyrimin e palës së paditur që t’i paguajë të 

ardhurat personale, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor, dhe zbatimit të provave, 

më 21.10.2020, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit N. Sh. nga fshati Zoqishtë, Komuna e 

Rahovecit. 

 II. ANULOHEN si të kundërligjshme Vendimi Nr. Prot. 3359 datë 24.12.2018, i 

Komisionit disiplinor i Shërbimit Civil të Kosovës të Komunës së Rahovecit dhe Vendimi i 

Komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave i Shërbimit Civil të Komunës së Rahovecit, 

01. nr.506 datë 20.02.2019 Kosovës me të cilat iu ka shqiptuar masa disiplinore ndërprerje e 

marrëdhënies së punës nga datë 21.12.2018. 

 

III. DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit, që ta kthejë paditësin në vendin e 

tij të punës, në detyrat e punës Shef i sektorit për bujqësi dhe pylltari në Drejtorinë për Bujqësi, 

Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komunën e Rahovecit, apo në ndonjë vend tjetër të punës në 

përputhje me kualifikimet që ka paditësi, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit, që paditësit N. Sh. t’ia kompensoj 

të ardhurat personale nga data 31.12.2018 deri në ditën e marrjes së aktgjykimit të Gjykatës, në 

shumë të caktuar sipas Raportit të ekspertit financiare ekonomik, me kamatë ligjore. 

 

V. DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit që paditësit N. Sh., t’ia paguajë 

shpenzimet procedurale në shumën prej 374,oo €, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 

 

 

Paditësi N. Sh. me datë 03.07.2019, nëpërmjet përfaqësuesit të tij të autorizuar ka 

parashtruar padi në gjykatë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, lidhur anulimin e vendimit 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, kthimin e tij në vendin dhe detyrat e punës dhe 

detyrimin e palës së paditur që t’i paguajë të ardhurat personale, si dhe shpenzimet procedurale. 

 

2. Juridiksioni i gjykatës 

 

Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështjeje dhe bazuar në nenin 1 të Ligjit 

të Procedurës Kontestimore (LPK), por edhe me dispozitat e Ligjit të Punës Nr.03/L-212, më 

saktësisht nenit 79, konstatoi se çështja bën pjesë në juridiksionin gjyqësor civil dhe kjo gjykatë 

është kompetente për të vendosur këtë çështje. Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë nenin 

17.2 të LPK-së: “Vlerësimi i kompetencës bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve 

që i ka të njohura gjykata”. Meqenëse ndodhemi përpara një kontesti me karakter civil që rrjedh 

nga marrëdhënia e punës, gjykata çmon se është kompetente nga pikëpamja lëndore për 

shqyrtimin e kësaj çështjeje. 

 

Lidhur me kompetencën territoriale në bazë të nenit 37.1 të LPK-së: “Në qoftë se me ligj 

nuk është caktuar kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e 

çështjes është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur”. Duke 

qenë se vendi i punës së paditësit është në qytetin e Rahovecit, rezultoi se kompetente për 

shqyrtimin e kësaj çështjeje civile është kjo gjykatë. Pala paditëse, legjitimohet t’i drejtohet 

gjykatës me këtë padi pasi pretendon se i janë shkelur të drejtat nga marrëdhënia e punës, dhe 

kërkon të rivendosë në vend këto të drejta. Ndërsa pala e paditur ka legjitimacion real pasiv në 

këtë çështje juridike kontestimore, pasi që i njëjti ja ka ndërprerë marrëdhënien e punës paditësit. 

 

Gjithashtu gjykata, në vështrim të nenit 67 të LPK-së, çmoi se nuk ekzistojnë për të 

shkaqe papajtueshmërie, ose përjashtimi nga ky gjykim, fakt ky i pa kundërshtuar dhe nga palët 

prezent në gjykim. 

 

2. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Përfaqësuesi i autorizuari i paditësit Av. H. S. në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë padisë, si dhe kërkesëpadive të përcaktuara, i propozoi gjykatës që të 

administrohen provat e propozuara në bazë të të cilave do të vërtetohet pretendimi i paditësit në 

padinë e parashtruar. Theksoi se, kundërligjshmëria e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies 

së punës të paditësit qëndron ndër të tjera edhe në atë se komisioni disiplinor nuk ka qenë i  

themeluar në kuptim të nenit 9 par.1 dhe 3 të Rregullores Nr. 04/2011 dhe në kuptim të nenit 70 

par.1 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. Theksoi se, në kuptim 9 par. 1 të 

Rregullores së përmendur, dhe nenit 70 par. 1 të Ligjit për Shërbimin Civil, Komisioni Disiplinor 

për marrjen  e masave disiplinore duhet ta ketë të formuar çdo institucion të administratës publike 

me mandat të anëtarëve siç është rregulluar me nenin 3 të Rregullores. Dy anëtarët e Komisionit 

duhet të jenë të emëruar me mandat dy vjetësh, ndërsa anëtari i tretë duhet të zgjidhet sipas 

rasteve ad hoc, dhe në këtë Komisioni i të paditurës në tërësi është formuar aty për aty e jo siç 

përcaktohet me dispozitat e përmendura të Rregullores dhe të ligjit. 
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Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se padia e paditësit në kërkesën që të anulohet 

vendimi i Komisionit Disiplinor të të paditurës, Nr. 3359, të datës 24.12.2018 i Shërbimit Civil 

të Komunës së Rahovecit, është ligjërisht i bazuar. Po ashtu, kërkesa e detyrimit të Komunës së 

Rahovecit, që paditësi N. Sh. nënpunësi civil ta kthej në vendin e punës shef i sektorit për Bujqësi 

dhe Pylltari, në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komunën e Rahovecit, më 

datë 31.12.2018 në kohë të pacaktuar, është ligjërisht e bazuar. Vendimi i Komisionit Disiplinor 

së të paditurës është i kundërligjshëm nga arsyet të cilat janë parashtruar me padinë e ngritur 

pranë kësaj gjykate, prandaj dhe në këtë drejtim të njëjtat nuk do t’i elaborojë, ngase janë në 

tërësinë e padisë si dhe në provat të bashkangjitura të kësaj padie. Komisioni Disiplinor i të 

paditurës nuk është formuar për shqiptimin e masës disiplinore në bazat e përmendura më parë 

nga Rregullorja dhe Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, e me këtë kontekst edhe 

shqiptimi i masës disiplinore nuk është në harmoni me Rregulloren për Procedurën Disiplinore 

në Shërbimin Civil, Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin e Punës të 

Kosovës, dhe Ligjin për Zyrtarët Publik, ngase shqiptimi i masës disiplinore nga shkaku i 

përcaktuar në vendimin e të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të paditësit, është 

marrë në atë se paditësi është dënuar për kryerjen e veprës penale të përcaktuar në aktgjykimin 

e Gjykatës Themelore në Prishtinë, dhe se në këtë e themelon bazën e ndërprerjes të 

marrëdhënies të punës, e cila bazë si lëndimi i detyrës së punës, nuk është përcaktuar në 

Rregulloren e Punës dhe në ligjet përkatëse të të paditurës, në bazë të së cilave i merr vendimet, 

e veçanërisht theksoj se dënimi i shqiptuar me gjobë i paditësit nuk është bazë ligjore për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës, pasi që kemi të bëjmë me dënimin me gjobë e jo me 

dënimin  me burg efektive në kohëzgjatje siç pretendon e paditura prej 6 muajve. Prandaj, i 

propozoi që padia të aprovohet si e bazuar. I kërkoi shpenzimet procedurale dhe atë për padi në 

shumë prej 104,oo €, për shqyrtimin e datës 24.08.2020 shumën prej 135.20 €, dhe për datë 

21.10.2020 shumën prej 135.20 €. 

 

I autorizuari i të paditurës B. O. ka deklaruar se mbetet pranë thënieve në përgjigje në 

padi, duke i propozuar gjykatës që këtë çështje kontestimore ta dërgoj në Gjykatën kompetente 

për çështje administrative, sepse kanë të bëjnë me kërkesën për anulimin e aktvendimit të caktuar 

të sjellur në procedurë administrative, ashtu siç ka theksuar edhe Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 

në parashtresën e datës 10.06.2019. Në bazë të kësaj shkrese Këshilli ka theksuar se në momentin 

që Kuvendi i Kosovës e plotëson përbërjen e Kolegjit me 3 anëtarë, ankesa e këtu paditësit do të 

shqyrtohet çka nënkupton se paditësi duhet të kërkoj fillimisht përgjigjen ose vendimin nga ky 

organ kompetent për çështje të shërbyesit civil, për të vazhduar kërkimin e së drejtës së tij në 

gjykatën kompetente. Po ashtu sipas këtij ligji që e zëvendëson apo abrogon ligjin e shërbimit 

civil, është paraparë që çdo pakënaqësi në kuadër të shërbimit civil të shqyrtohet drejtë për drejtë 

në KPMSHMC.  

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se në bazë të provave të administruara nga kjo 

gjykatë, vërtetohet gjendja faktike në të cilën gjatë tërë kohës e paditura është thirrur, për faktet 

tashmë të vërtetuara, si në vijim: e paditura konsideron se Gjykata Themelore në Gjakovë, Dega 

Rahovec nuk ka kompetencë lëndore për të shqyrtuar kërkesëpadinë e paditësit për anulimin e 

vendimit, i nxjerrë në procedurë administrative. Organi Administrativ ka zhvilluar procedurën 

disiplinorë ndaj këtu paditësit duke formuar komisionin disiplinor që ka shqyrtuar çështjen 

disiplinore në përputhje me dispozitat e nenit 9 të Rregullores Nr.04/2011 për Procedurën e 

masave disiplinore në shërbimin civil. Andaj i propozoi gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e 

paditësit ose gjykata të shpallet in kompetente. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

 

3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
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Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të kësaj çështje juridike, ka bërë 

administrimin e provave, ka bërë shikimin në vendimin e Komisionit Disiplinor të Shërbimit 

Civil të Komunës së Rahovecit Nr. 3359, i datës 24.12.2018, ka bërë shikimin në aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr. 305/18, të datës 23.11.2018, ka bërë shikimin në 

ankesën e paditësit drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, të 

datës 15.03.2019, ka bërë shikimin në formularin të drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të 

Shërbimit Civil të Kosovës, me informatë të datës 15.03.2019, ka bërë shikimin në përgjigjen 

lidhur me ankesën nga ana e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, të 

datës 10.06.2019, ka bërë shikimin në vendimin e të paditurës të Komisionit për Zgjedhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave të Shërbimit Civil, Nr. 506, të datës 20.02.2019, ka bërë shikimin në 

formularin mbi përshkrimin e detyrave të punës, të datës 25.09.2012, si dhe ka bërë shikimin në 

ankesën e paditësit ushtruar kundër vendimit të Komisionit Disiplinor të Shërbimit Civil të 

Kosovës, të datës 21.01.2019. 

 

4. Faktet 

 

Me Vendimin e të paditurës Nr. 3359, i datës 24.12.2018, paditësi është shpallur fajtor 

për shkelje të rëndë – serioze të detyrave të punës dhe i shqiptohet masa disiplinore ndërprerja e 

marrëdhënies së punës nga data 31.12.2018, të parapara me Rregulloren nr.04/2011 për 

Përgjegjësin Disiplinore në Shërbimin Civil, ku si bazë juridike për ndjekje disiplinore paraqet 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.305/18, të datës 23.11.2017, dhe i njëjti është shpallur fajtor. 

 

Me shikimin në aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr. 305/18, të datës 

23.11.2018, vërtetohet se N. Sh. është shpallur fajtor dhe është dënuar me gjobë në shumë prej 

4,000.oo (katërmijë) €. 

 

Me shikimin në ankesën e paditësit drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit 

Civil të Kosovës, të datës 15.03.2019, vërtetohet se paditësi i është drejtuar KPMSHCK-së. 

 

Me shikimin në formularin të drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil 

të Kosovës, me informatë të datës 15.03.2019, vërtetohet se është dorëzuar formuluari. 

 

Me shikimin në përgjigjen lidhur me ankesën nga ana e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës 

të Shërbimit Civil të Kosovës, të datës 10.06.2019, vërtetohet se Këshilli ka ngelur vetëm me dy 

anëtar.  

 

Me shikimin në vendimin e të paditurës të Komisionit për Zgjedhjen e Kontesteve dhe 

Ankesave të Shërbimit Civil, Nr. 506, të datës 20.02.2019, vërtetohet se është Refuzuar në tërësi 

si e pa bazë ankesa e nëpunësit N. Sh. nr.47 dt.22.01.2019, dhe vërtetohet si drejtë dhe i ligjshëm 

Vendimi i Komisionit Disiplinor 01Nr.3359, të dt.17.12.2018. 

 

Me shikimin në formularin mbi përshkrimin e detyrave të punës, të datës 25.09.2012, 

vërtetohet se vendi i punës ka qenë me orar të plotë – Akt emërimi. 

 

Me shikimin në ankesën e paditësit ushtruar kundër vendimit të Komisionit Disiplinor të 

Shërbimit Civil të Kosovës, të datës 21.01.2019, vërtetohet se paditësi i është drejtuar komisionit. 
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5. Ligji i aplikueshëm 

 

Neni 70 i Ligjit të Punës Nr.03/L-212, i cili ka hyrë në fuqi me dt.16.12.2010, përcakton 

rastet e ndërprerjes së kontratës së punës nga ana e punëdhënësit, ku ndër të tjera parag.1.4.1 dhe 

1.4.2 të nenit 70 thotë se punëdhënësi mund të ja ndërprej kontratën e punës të punësuarit në 

periudhën e kërkuar të paralajmërimit a) në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit 

dhe b) për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës. Ndërsa 

parag.1.6 i po këtij neni përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës pa 5 paralajmërim, 

a) i punësuari është fajtor për përsëritjen e një sjellje më pak serioze ose shkeljes së detyrimeve 

dhe b) performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër paralajmërimit me shkrim. 

Parag.2 i nenit 70 të ligjit të lartcekur thotë: “Punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës 

në bazë të nën-parag. 1.6, vetëm atëherë kur i punësuari ka marr përshkrimin në formë të 

shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor brenda së cilit i punësuari 

duhet ta përmirësojë performancen e vet, si dhe një deklaratë se dështimi për përmirësimin e 

performancës do të rezultojë me largim nga puna pa asnjë paralajmërim të mëtejmë me shkrim”. 

Nenet 78 dhe 79 të këtij ligji përcaktojnë afatet për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e 

punës fillimisht tek punëdhënësi, e pastaj në gjykatë. Neni 80.1. i po këtij ligji përcakton se ” 

Nëse gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit është 

joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës Kolektive ose Kontratës së Punës, atëherë 

do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj njërën prej këtyre dëmshpërblimeve: 1.1. t’i 

paguajë të punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe shumave tjera të cilat i takojnë 

punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së Punës, Kontratës Kolektive ose Aktit të Brendshëm, 

në shuma të tilla që gjykata i konsideron të drejta dhe adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë 

më pak se dyfishi i vlerës së çdo dëmshpërblimi që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit ”. 

 

6. Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 

 

Meqenëse për palët ndërgjyqëse nuk ishin kontestuese faktet që kanë të bëjnë me 

punësimin e paditësit tek e paditura deri në kohën kur të njëjtit i shkëputet kontrata e punës nga 

e paditura (ka qenë me kontratë pune në kohë të pa caktuar), gjykata nuk e pa të nevojshme të 

provojë faktet për këtë çështje. 

 

Kontestuese për palët ndërgjyqëse ishte çështja e ligjshmërisë së vendimit të të paditurës 

për shkëputjen e kontratës së punës paditësit, çështja se e paditura këtë vendim a e ka marr në 

përputhje me dispozitat ligjore të parapara në ligjin themelor të punës si dhe ky vendim a është 

i bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike. 

 

Pas vlerësimit të provave të administruara, të ofruara nga palët ndërgjyqëse të cilat nuk 

ishin kontestuese, gjykatës i rezultoi se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune në kohë të 

pacaktuar te e paditura, i caktuar në vendin e punës Shef i sektorit për bujqësi dhe pylltari në 

Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komunën e Rahovecit.  

 

Gjykata vlerëson se e paditura me rastin e shkëputjes së marrëdhënies së punës paditësit 

nuk i ka zbatuar kërkesat ligjore që dalin nga dispozitat ligjore të Ligjit të Punës. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat janë administruar në shqyrtimin 

kryesor, mirëpo vlerësoi se të njëjtat nuk janë relevante dhe janë pa ndikim në vendosjen meritore 

të kësaj çështje juridike. 

 



 Numri i lëndës: 2019:159761 
 Datë: 10.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01332472 
 

6 (7)  

 2
0

1
9

:1
5

9
7

6
2

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së dhe 

TA-së, dhe atë për padi në shumë prej 104,oo €, për shqyrtimin e datës 24.08.2020 shumën prej 

135.20 €, dhe për datë 21.10.2020 shumën prej 135.20 €. 

 
Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform 

nenit 7, 8, lidhur me nenin 143 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, datë 21.10.2020 

C.nr.245/2019 

 

  B. Profesional                                                                                               Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                 Jonuz Bugari 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë në afat  

       prej 7 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

    në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 
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